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Vi trenger f lere medarbeidere!
Ønsker du fortsatt å få Karnpenposten i postkassa med jevne rnellomron.r'l Er
svaret ja, bør du alvorlig vurdere å bli med ivår lille redaksjon.

Den siste tida har vi slitt for å få ut nummeret sonl du holder i hånda. Med
flere i redaksjonen blir neste nummer av Kampenposten fyldigere og bedre. Vi
har mange ideer om ting vi ønsker å ta opp: Trafikk, skoleveier, stor-
opprr.rstningen av Jordal-on.rrådet, kultur på Kampen og f.eks spørsrlålet om
hvordan det er å bli gamrnel på Kampen.

Arbeidet med Kampenposten spennel over alt fi'a skriving, fbtografering og
tegning til utdeling av neste nurrmer. Ta kontakt med daglig leder av bydels-
huset, Grethe Solbakk. Så blir det nok ikke lenge til neste gang du finner
Karnpenposten i postkassa!

Arne Biørndal
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Nytt tra Kampen Bydelshus

Bydelshuset ansatte meg som daglig
leder fra oktober, og det er tid for en
presentasjon av meg og r.nine tanker
rundt arbeidet i bydelshuset. Jeg heter
Grethe Solbakk, og min bakgrunn er
allsidig. Jeg har arbeidet både i privat
næringsliv og i skole. På fritiden har
jeg drevet nred barneaktiviteter. mu-
sikk og sang.

Mitt hjerte banker for Kanrpen etter
å ha bodd her i 10 år. Jeg har hele
denne tiden vært en ivrig bruker av

Kampen bydelshus.
I høst har kulturaktiviteten i huset

blomstret gjennorn f.eks Jazz på lør-
dager og Kultur på Karrpen enkelte
fredager. Kafe Kampen er vel verdt et

besøk en lørdag ettermiddag med ro-
lig stemning og god jazz å lytte til.
Prograrr vil foreligge senere. Gjen-
nom Kultur på Kampen har vi hatt
jazzkonserter, visesang og kabaret.
Kveldene har vært godt besøkt, og de

har bidratt til et trivelig miljø i ka-
feen. .leg vil være ured på å føre akti-
vitetene videre, og sammen rned vår
kafevert Frode Morset ønsker vi å

kunne tilby et varieft knippe av kultur-
aktiviteter i Kafe Kampen.

Et annet felt jeg synes er interes-
sant er å delta i barne og ungdoms-
arbeidet på huset. Jeg vil være med og
arbeide for at vi kan skape gode rnil-
jøer for barn og ungdorn på Kampen

Videre ønsker jeg å starte et tilbud fbr
de minste bama sarnnren med forel-
dre, da gjerne på fbrmiddagen.

Sanrarbeid og inlorrnasjon er ter1la-

er jeg vil arbeide med, både innad i
hLrset. og ovenfor andre instanser i

rrærmiljøet og ellers i bydelen. Jeg

tror at vi sammen kan skape varierte
tilbLrd som når r.nange mennesker.

Velkornmen til vårt bydelshus,
Grethe Solbakk

Kontortid
Tirsdag kl. 08.00 - 13.00

Torsdag kl. 08.00 - 12.00

Lørdag kl. 09.00 - 12.00
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: Program :
ttr Fredagskonsertene begynner kl. 21.00. Ir.:r. l-ørdagsiazzen begynner kl. 14.00. r
tl
tl
ttr Mars I
tt
tlt Lørdao.14. Cool it (jazz) I
le'a. Attemanns band med røtter i cooljazzen r
tl

I SøndagZZ. Oslo musikkskole (klassisk ) :I Elevkonsert med musikkskolen. I
tl
tl
I Fredag27. Vasilis Karozas og Luis Maria Cambolini rr--l. (Gresk aften) rI Gresk tradisjonsmusikk med bouzouki, gitar og sang. t
t--l
It
I April I
t-l
IIt Lørdag 4. Ja jazz (jazz) I
r"'aI Kafeens husband. r
ll
t-tI Fredag 17. F're tlate (jazz) rr Lørenskog ansikt utad på jazzfronlen Skapte liv og røre på Ir , ..: ' rr KaTeen I TJor nøsl. I
tl
I,tI Lørdag 25. Lørdagsjazz. program foreløpig ukjent. ;
tt

I tttal :
tt
t-lI Fredag 1. Eget festprogram r
It
t,.lI Lørdag 9. Nina O kvartett (jazz) rr Gjengangere på Kaf6en i ny innpakning. r
t'I
ttr Søndag 17. Eget festprogram r
tl
ttr Juni r
II
ttr Fredag 5. - søndag 7. Kjempedager med eget program. r
tl
ltr Tirsdag 23. Sommerfest på terrassen. r
TI
II
tl
!t
tttltrttttttlttllttttttrllttlllttttltltlt
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I(ultur på Kampen
Høsten-97 arrangerte Kam-
pen Bydelshus, med støtte
fra bydelen gamle Oslo,
fem kulturkvelder i Kaf6
Kampens festsal.

Vi hadde bl.a. kvelder med jazz og

blues, og en kabaret med lysbilde-
frernvisning orn Oslo øst for Akers-
elva. Disse arrangementene som ble
lagt til fredagskvelder trakk til seg

både karnpenbeboere og folk fra an-
dre steder i byen.

I tillegg hadde kafeen sine egne
jazzettermiddager fl ere av lørdagene
denne høsten. Både lørd,agsjazzen og
fredagsarrangementene ble jevnt over
godt besøkt, og mange har gitt uttrykk
for at de setter pris på at det <skjer>
noe på Kampen.

Styret i Kampen bydelshus og ka-
f6en har derfor besluttet å samarbeide
om å lage et felles program for våren
-98. Dette vil forhåpentligvis gjøre

det lettere å orientere seg om hva
som skjer på bydelshuset

For å få en viss bredde i ar-range-

mentene er vi svært opptatt av å få
innspill fra folk som enten vil bidra
med noe sel% eller har gode ideer på

hva kultur på Kampen bør innebære.
Aktivitetene er allerede godt i gang

når Kampenposten går i trykken, og
det meste av programmet for våren er
satt. Det ser ut til å bli både variert
og spennende. Vi kan bla. invitere til
gresk aften den 17. april og det blir
festprogram l. og 17. Mai, samt
sommerfest på kaf6ens terasse

St.hans aften. Men programmet er
fortsatt åpent for kjempedagene fra
5.-7. Juni, og neste høst står selvføl-
gelig helt åpen. Folk oppfordres her-
ved til å henvende seg til bydelshuset
med ideer, og til å gå mann av huse

når det er kultur på kampen.

Øyvind Risberg.

-



Balkonger i 30-talls gårder på Kampen

AS Kampen Byggeselskap
figger i det nordøstre hiør-
net av Kampen. Bebyggel-
sen ble tegnet av arkitekt
Eindride Slatto, og oppført
av Johnsen-brødrene i

første del av 30-årene

Bygnin_een har et enhetlig uttrykk nted
fasader i tegl og tidstypiskc vinducr.
Byplanmessi-g reprcsenterer bebyg-
gelsen en ovcrgangsfhse ettclsorn clen
dels cr oppf'ørt i kvartalstruktur, og
dels som frittliggende lameller, nred
Sportsplasserr sonr dct sanrlcnde ele-
ment. Byggeselskapct hal ca. 430
Ieilighcter fbr det mcste l- og 2-
rours. rnen også enkelte 3-rorns.
Mangc beboerc har uttrykt ønske om
balkong. og styret i Byggeselskapet
kontaktet i 1996 Enerhar.rgen Arki-
tektkontor AS for å utarbeicle et fbr-
slag. Det ble tidlig klart at det ville
bli nødvendig med balkonger både
lurot gate og bakgård, for å utrrytte sol-
forholdene ntcst rnulig.

Likevel er det enkelte leiligheter
sor.n ikke kan få balkong, fbr eksen.r-
pel de sorn kun har et vindu tett ved et
hjørnc av gårdsromrnet, eller leilig-
heter i L etasje rnot fortau. Fra arki-
tektens side har det vært viktig å ba-
Ianserc hensynet til bygnirrgens ut-
trykk mot beboernes ønske om størst
n.rulig bruksverdi av balkongene.

Ettersom bygningene l'egnes sonl
verneverdige ble Byantikvaren kon-
taktet, og var i utgangspunktet nega-
tive til balkonger ntot gatesiden. Etter
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I Barnefilmklubben søker frivillige medarbeidere :

Henvendelse Kampen Bydelshus

Spør etter Grethe
Itr J1t22694502 r
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domincrende fl-enrmcdelentcnt. Mot
gårdsroutrnet blir balkongerle noe
større, 3.0 x l,5nr. Konstruksjonen
består av stålprofiler sont bærel en

stål gulvplate. tltens rekkverket r,rtfø-
res i alr.rrr.riniutn, med br-ystninger av
pelforerte stålplater. Det er lagt vekt
på en forholdsvis spinkel nraterial-
bruk nred klare horisontale og verti-
kale linjer sonr spiller santr.nen nted
bygningens enkle fasadeuttrykk. Bal-
kongene vil bli lakkert i en ntørk
farge. fbr eksen.rpel svart eller dyp
grønn, nred en lyserc undelside.

Det ble vedtatt på ckstraordinær ge-
neralforsarnling i febrr"rar' å arbeide vi-
dere rred balkongplanene. Planen cr
å byggemelde prosjektet i løpet av vå-
ren, rned byggestart til høsten. De
ca. 400 balkongene er kostnadsbereg-
net til ca. 28 millioner kroner inklu-
sive balkongdør og vindu sarnt monts.
noe sonl gir en enhetspris på ca.

70.000 kroner'.

Sivilarkitekt Henning Nielsen
Enerhausen Arkitektkontor A S

Noen av boligene som får veranda i AS Kampen Byggeselskap, Telemarksvingen

hvert kom man frer.r.r til at balkonger'
mot gaten var vanlig i 3O-årene. og
Byantikvaren godtok derfor dette.
men r.ned klare begrerrsninger nr.h.t.
størrelse og konstruksjon. Hoved-
kravet var at balkorrgene må under-
bygge fasadeuttrykket og ikke brytc
det opp. Balkongene vil bli bygget
rutenfor vanlig 30-tal Is 3-fagsvinducr,
og med en lengde (2,8m) som ikke er

særlig størle cnn vinduets santt ell
nroderat dybde (l,2m), håper vi de vil
oppleves soln cl1 integrert del av byg-
ningen. Det samr.ne ønsket ligger bak
beslutningen on.r å la hver balkong
væl'e en frittstående konstruksjon,
sor.n festes i yttervegg / etasjeskiller.

Vi har villet unngå samrlenheng-
ende balkongkonstruksjoner i flere
etasjer, sor.n lett kar.r oppleves sonl et
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Her er prototypen på balkonen som skal pryde mursteinsblokkene til Kampen Byggeselskap. Sider og
fronter på balkongen blir hullplater av metall. lllustrasion: Henning Nielsen
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Trenger du en arm å holde i når du skal til lege, apotek, post, bank osv, eller
en besøksvenn som kommer hiem til deg?

Kontakt Kampen Frivilligsentral mandag til fredag 10-16.

Kampen Frivilligsentral er en møteplass for alle mennesker som enten ønsker å

utføre en frivillig innsats eller å motta en slik innsats. Kampen Frivilligsentral er

din til å komme med ideer, og til å bruke litt tid på ulike frivillige oppgaver og

aktiviteter.
Hvis dette er noe for deg, kontakt:

KAMPEN FRIVILLIGSENTRAL
Bøgata 21,0655 Oslo

Tlt.22 68 69 17 mobil 901 38 352



Utleieboliger i Brinken
Av Robert Lorange og
Arne Bjørndal

Sprengnin-esarbeiclene har allerede på-

gått en stund i skråningen bak ganllc

Kampen nrekarriskc verksted og ned-

enfor Norclcrhovgata. OBOS utleic-
boliger har stat'tcl byggingen av siltc

39 nye utlcieboliger. Størrelsen på

leilighetene vil variere fia 36 kvadlat-
r.neter til 73 kvadratnteter.

Gjennorrsnittsleiligheten består av

stue med bakcntbrl i,tlgende kiøkken.
ett soveroln. cn balkong sartlt bad og

e n tr6.

Under blokka bygges det garasje-

kjeller. Over kjellcren følger to eta-

sjer n.red ensidig belyste leili-qheter

r.ned mørk atkomst-korridor. De tre

øverste etasjene får tasadel både mot
vest og inn urot Brinkcnskråningen.

Leilighetene skal cttel planen værc

innflyttingsklare vccl år'sskiftet 1998/

99. Ifølge arkitekt Per Andersen i

OBOS er det allercde lange lister
rned søkere til de 39 lcilighetene.

For å være aktucll sortt leieboer tlå
clr.r melde deg inn st'rt.tt trtedletn i

OBOS. Tildeling av lcilighetene vil
skje etter arrsienuitet.

-1.r

I4t'

I denne skråningen har OBOS nå begynt byggingen av
sine 39 nye utleieboliger. Blokka blir liggende helt til
høyre på bildet. Arkivfoto

Ungdom 8. - 10. klasse Leker og disco

Velkommen til åpent hus på Annenhver onsdag for 1-7 klasse
på KamPen BYdelshus.

KAMPEN BYDELSHUS
1 . - 3. klasse 17.30 - 19.00

Hver f redag Kl. 19.30 - 22.30 4. -7. klasse 19.00 - 20.30

Arr: Ungdomsstyret vi møtes: 18. Mars, 1. April, 15. April,
og Kampen Bydelshus 29. april, 13. Mai og 27. Mai

Kjempedagene arrangeres 5. - 7. iuni
Arr: KamPen BYdelshus



38 små familieboliger under bygging
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Slik tenker utbyggeren Byggholt seg prosjektet som nå er under oppføring i Brinken, nederst i

byggingen av 38 leilighcter nå i gang. byggerne vil skåne de frodige trærne
Det cr selskapct Byggholt sot.tr står langs Brinken.
for byggingen av de to blokkene. De to blokkene vil inneholde tre-
Blokkene vil ruve -eodt i tenenget og fireroms leiligheter og noen

7

I underetasjen blir det garasjer med

heis opp til boligene. Boligens-- ., Her bygger OBOS
inngangsside er vendt mot ø.st. Her vil 39 leiligheter
du, ifølge utbyggeren, få sol om mor-
genen. Terasser og balkonger er vest-

vendte. I underetasjen, på f,jørnet av Her bygger Byggholt

Brinken og Nannestadgata, er det 38 leiligheter

planlagt dagligvarebutikk.pranrast cragrrsvarebutrkk. ,V#T-.r:U
t{Fi--.**"'^'^ 

ka,t ow. KAHPEN
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:::llff['":?;:iiil';,3|'0.'"- toromsreirigheter / iNN\E^tr
bonriljøet ioru'adet rurrdt. ,/ iF\,ffi-W$i;



;{,a}6;{,mnpen
Bøgata 21 0655 Oslo Tlf. 22 682910

ETTER EN OMINREDNING KAN VI NA TILBY
ET SPISESTED FOR BADE RØKERE OG
IKKERØKERE
GODT KJØKKEN OG HYGGELIGE PRISER.

)

ApNINGSTIDER:
mandag - torsdag
fredag
lørdag
søndag

. 15 00-24.00

. 15.00-01.00' 12 00-01 00
: 12.00-24.00

{

BAR Bl Lun' A
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,nutt,,r,,g 

rnusikka
UIESERVERING 

MAI . SEPT.

lå Carte

rrangernen\



Kampen Vel i samarbeid med menigheten
Frammotct til clcnnc f-csten var f-cno-

mcnalt -uocit. og.julctrcfesten for ovrig
rirrrclig vcllykkcl. Ciod bespisning:
Pølscr og lonrpcr og mineralvann til
barna og kaftc og kaker til dc voksnc.

På proglanrnrct var det videofilnr og

minikoret unclclholdt nred sanglckcr.
Plo-er'arnnrct kan kanskje neste år ut-
vides biidc i kvantitet og kvalitet nrcd
tanke pii clc nran-ue sor-n kor-n. me'n dct
så ut til at balna koste seg og ogsii
fikk løpt litt av scg.

.lu len isscn
levelte ut
godteposcr.
Han val vcd
dennc an-

To skjønnheter i Jan Krefiing
Kampen Velfinkjoler.. og pølse er alltid godt!

45 barn kom på festen!

lcdnin-e hyret inn med hcst og vogn og

kunne by på kjerretur cttcr at festen
val slutt. Vi haddc opprinnclig tenkt å

ta ned juletrcct foran kirkcn sorn en

åpning av festcn. r.ncn da brannvesenet
var opptatt på annct hold. lot dette seg

dessverre ikke gøre.

Julenissen bød på kjerretur

KAMPEN VEL
har fortsatt noen tallerkener
med Kampenmotiver igjen!

Inntekten går til ungdoms-
arbeid på Kampen

Dahls Frukt og Tobakk
Bøgata 10
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oa

Psykolog Jan Krefting
spes. klinisk psykologi

Ensjøvn I0655 Oslo

Ttt 22 67 99 31

Behand I i n g/råd g ivn i n g

Dag/kveld

Ref usjon
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Forstedene iAker
Av Erik Oluf Melvold

1600- tallets Christiania var
omgitt av ni meter høye
jordvoller, som strakte seg
opp dagens Karl Johans
gate for så å skrå over mot
Øvre Vollgate. Disse vol-
lene hadde ikke bare med
forsvaret å giøre: de mar-
kerte også et viktig klasse-
skille, innenfor bodde det
privil i gerte borgerskap,
utenfor fattigfolket i de
såkalte "forstedene".

Her gjaldt ikke byens murtvang, så

forstedene bar preg av brannfarlig,
uryddig kråkereir-bebyggelse. For-
stedene lå i vest (Pipervika og Ruse-

løkkbakken) som i øst (Vaterland).
Det er derfor viktig å være opp-

merksom på at det førindustrielle
klasseskillet gikk mellom sentrum og
periferi.

Ved midten av IS00-tallet ble de

kornrnunale myndigheter urer opp-
merksom på bolighygiene. Koleraen
hadde herjet byen flere ganger. som i

1853. Hadde en tilsvarende farang
rammet Oslo i dag, ville 25-30 000
mennesker dødd.

Det var ingen tvil om at de lurvete
trehusforstedene var rene smitte-
kilder for kolera, og i 1858 innførte
kommunen murtvang på Bymarken, et

4500 mål stort område vest for
Akerselven, fra Sagene kirke til
Skillebekk i vest (som renner l rØr un-
der dagens Niels Juels gate).

Samtidig ble en del av Aker kom-
mune innlemmet i byen i 1859, områ-
der øst for Akerselva, som for eksem-
pel Grunerløkka. Pussig nok ble også

sørspissen av Kampen innlemmet da,

og murtvangen innført.
Fra midten av forrige hundreår

utvikler Christiania seg fra å være en

ravnekrok i Europas utkant til en mo-
derne industribv.

Klasseskille
De første fabrikker kommer i 1840-
årene og legges langs Akerselven hvor
fossenes fallhøyde ble utnyttet til
turbinkraft, en svært billig energi-
kilde. Også andre steder ble viktig in-
dustri grunnlagt, som Kværner i 1853

og Kampens Mekaniske Verksted i
1865, av den berømte "Karnpe-Lars"
Engebretsen.

Byens folketall øker dramatisk i

siste halvdel av 1800-tallet: i 1855 lå
det på 32 000, 20 år senere 77 000. I

1890 var det steget til 15l 000, og
ved hundreårsskiftet lå det på hele
228 000. Stort sett var det fattigfolk
fi'a landsbygda sor.n dro inn til Chris-
tiania for å skaffe seg utkor.nme i in-
dustrien eller andre urbane yrker. Det
viktigste utflyttingsområdet var
Akershus. Det var tross alt et bedre
liv å være industriarbeider på Kampen
enn husmann på Nannestad. Og det
som man nok også flyktet fra, var
bondesamfunnets sosiale ringeakt.

Industrien skapte et nytt klasse-
skille i byen, nernlig østlvest.

Det er helt tØvete, som mange tror,
at dette klasseskillet hadde noe med
vindretning å gøre, dvs. at overklas-
sen bosatte seg på vestkanten fordi
vinden ikke drev røyken fra fabrik-
kene dit. Årsaken til det nye klasse-
skillet har med arbeidstid å g1øre: i
slutten av forrige hundreår var den i
industrien fra kI.06.00 18.00, med
I ' times pause. Med en slik ar-
beidstid kunne arbeiderne selvsagt
ikke bruke tid på å gå frem og tilbake
til fabrikken, så de typiske arbeider-
bydelene vokste frem i nærheten av
industrien, som for eksempel Gruner-
løkka.

Tilflytting til Aker
kommmune

Men også Aker kommune fikk merke
denne voldsomme tilflyttingen til
Christiania: nå var jo tre et mye billi-
gere byggemateriale enn mur, så det
grodde opp trehusbydeler rett utenfor

bygrensen, sorn Rodeløkka, Våle-
renga og Kampen, til Aker kommunes
store fortvilelse:

Allerede i 1842, dvs. før Kampen
ble bebygd, omtaler formannskapet
sine fristeder i Akel slik: <et forlatt
vrak, en pøl uten opplysning og be-
lysning, uten politi, uten brolegging,
et usedelighetens, vanartens og for-
dervelsens rede>. Sett r.ned Akers
Øyne var disse nye forstedene på

deres grunn en pest og plage: de var
dyre i drift: både skole- og fattig-
vesen kostet penger, samtidig som
skatteinntektene fra de nye forstads-
boerene var minirnale.

Og tallet på hus og forstadsbeboere
økte dramatisk: i 1862. 466 hus med
ca.4000 beboere.

Gjennornsnittsverdien av husene var
630 speciedaler, verst var det på

Kampen med en husverdi på skarve
340. I 1872 var tallet på forstads-
boere økt til l0 000, og i 1878, da de

endelig og til Akers store glede ble
innlemmet i Christiania, bodde det

hele 17.700 mennesker der. Ved inn-
lemmelsen ble også syv forstads-
skoler overtatt av byen, hele 3250
elever fordelt på 12 (!) lærere. Lokal
tradisjon vil ha det til at Kampens før-
ste skole holdt til i leide lokaler i
Brinken 65, et hus som dessverre ble
revet for 10 år siden.

Gatenavnene på Kampen stammer
fra Østlandet, særlig Romerike, og
reflekterer kanskje hvor de første
kampianerne kom fra. Før innlem-
melsen i 1878, da murtvangen også

kom, hadde folk på Kampen gitt ga-

tene sine navn som allerede fantes i
Christiania som Øvregate, Nedregate,
Markveien og Smalgangen. Disse
fikk nå nye navn. Sons gate har fått
sitt navn endret tre ganger; fra
Utsiktsgaten til Vestbygaten til dagens

betegnelse.
Amund B. Helland kaller i sin

Kristianiabeskrivelse fra l9l7 Kam-
pen for teglverksarbeidernes bydel.
Dette kan godt være riktig for det lå
flere teglverk langs Hovinbekken.

)
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Som man ser på kartet, er den sørligste delen av Kampen innlemmet i byen allerede i 1859.
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Ullensakergata I - byggestart vinter 1998-99

Av Mona Larsen

Dct har gått bådc vintcr og virr siclcn

Ullcnsakcrgata 8 blc rcvct. Forutsct-
nirr-q for rivning av dcn vcrncvcrdigc
bygningcn var at et nytt husskullc
oppføres i samrne stil. HLrsct skulle
stått f-erdig i fjor sonrnter. Stcinar'
Moe. i flr.raet sor.tr cicr Ullcnsakcr-
gata 8. sier til Kampcllpostcn at mirl-
settingen er å byggc dct nyc husct i

løpet av vinteren 199t.l-99.

- Vi har byggctillatclsc til ir reise en

bygning r.rrccl sau.rrrrc utsccndc son.r

det ganrle som blc rcvct. sicr Moc. o-g

legger trl at dc har fått tillatelse tl'a
Byantikvarcn til å heve taket en halr
mctel for ir få cn ronrsligere bolig.
Ellcrs skal husct skal bygges i den

opprinncligc stilcn. B oligen blir pir

om lag 120- 130 kvadratnretel r.ned en

liten hagc. Dct blil bare en leilighet i

huset. sorrr skll lcics ut.

FAKTA Ullensakergata 8

- Oppført i 1870: Bygning i 1 1/2 etasje i laftet tømmer.

- | 1 981 ble bygningen beskrevet som "godt oppusset". Bebodd fram til1 982-83.

- Bygningen er oppført i Byantikvarens gule liste blant "Kulturminner av så stor antikvarisk, historisk og kulturell verdi at
Byantikvaren søker disse bevart".

- 1994 solgt f ra Oslo kommune til Steinar Moe Eiendom A/S under forutsetning av at huset skulle bevares og settes i stand
etter anti kvariske regler.

- | 1 996 ble huset revet.

Rolf Thorstensen

Tøyen Senter

Hagegata 28, 0653 Oslo

Tlt: 22 68 46 41

Faks: 22 57 02 99

Vårdalg på BBB-reolen
pÅ rrrtLrnlloE pRrsER

GJELDER HEI-E SORTIIIENTET

.z'system-

(BBB

:l*
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Frivilligsentralen:Vi er i gang igjen!
Kampen Frivilligsentral er nå startet
opp igen for fullt, etter å ha ligget
nede i en periode, og jeg er ansatt på

heltid som daglig leder ved sentralen.
Jeg er utdannet samfunnsgeograf, og
har erfaring med frivillig arbeid gjen-
norn organisasjons- og solidaritetsar-
beid, men arbeidet ved en frivillighet-
sentral er en ny og spennende utfor-
dring.

Det viktigste for rneg etter at jeg
begynte i oktober i fior, var å kart-
legge de aktivitetene som har væft
formidlet gjennor.n sentralen, og å få
en oversikt over frivillige hjelpere og
brukere soln var tilknyttet Frivillig-
sentralen og til å stimulere dem til å

fortsette sitt engasjernent ved
Frivilligsentralen.

Fra 1. januar i år er Bydel 6, Gamle
Oslo ny eier av Karnpen Frivillig-
sentral. Jeg ser positivt på at bydelen
støtter ideen og arbeidet ved Frivillig-
sentralen, ogjeg ser fram til et godt
samarbeid med bydelen. Dette betyr
også en sikker økonomisk plattform

for å fort-
sette aktivi-
tetene ved
sentralen.
De viktigste
målene
framover
blir å sikre
en god or-
ganisering
rundt
Frivillig-

sentralen med en lokal forankring, og
å få økt aktivitetene ved sentralen
gjennom at flere mennesker i nærmil-
jøet vil bruke Frivilligsentralen på

Kampen. For å få til dette er jeg av-
hengig av å ha lokale medspillere i
form av samarbeidspartnere, hjelpere
som har lyst til å gjøre en frivillig
innsats, og brukere som har behov for
hjelp eller har lyst til å treffe andre
mennesker i nærmiljøet. Kort sagt vil
jeg gjerne at Frivilligsentralen skal
bidra til å styrke de lokale sosiale
nettverk gjennom at sentralen blir en

naturlig møteplass for alle typer men-
nesker i nærmiljøet som enten ønsker
å utføre en frivillig innsats eller å
motta en slik innsats, eller vil komme
sammen for å starte en gruppe for fel-
les interesse eller behov.

Ved Kampen Frivilligsentral er akti-
vitetene mange; alt fra følgetjeneste,
gå tur, barnepass, være leksehjelper,
handle for noen eller å starte for-
skjellige aktivitetsgrupper. Det er
nesten bare fantasien som setter be-
grensninger på hva en kan bruke
Frivilligsentralen til.

Så kom innom! Jeg holder til i
Bydelshuset på Kampen i Bøgata 21 ,

og for tiden er Frivilligsentralen åpen

mandag - fredag mellom kl. 10.00 og
16.00.
Telefonnummer til sentralen er:

22 68 69 17, Mobil: 901 38 352,
Fax:22 67 73 99.

Med vennlig og solidarisk hilsen
Thomas Lange
Daglig leder

Her KnvTPENBEBoER!!
Ny ELLER ((GAMMEL))

Har du lyst til å være med på å bestemme hva Kampen Vel skal arbeide med for å
gjØre Kampen til et attraktivt sted for oss alle? Har du nettopp flyttet hit? Da ser du
kanskje noe vi andre ikke har oppdaget som vi burde forandre på. Vi som har bodd
her en stund ser ikke alltid så klart; som kjent ser man ikke skogen for bare trær.

Meld deg inn i Kampen Vel, si ifra om du vil gjØre noe aktivt. Vi trenger nettopp deg!

FrI I I II--r r- r r r rr rr rr rr rr rrr r r-r 
-r 

rI

t_ I
i f-l Ja, jeg vil melde meg inn i Kampen Vel, Bøgara 21,0655 Oslo I
I 

- 
Navn. I

I ndresse. I
I telefon,....... I
I
I
I
I
I
I

n Batteriene er fulle, så jeg blir gjerne med aktivt når det trengs.

Skriv tydelig!
L--rr-r-rrrrrr-rr-r-r-r-rr-rrr----I
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Nytt vannspeil i trykkbassenget
Av Hassa Horn

I Kampenpostens julenum-
mer 1996 ble det meldt at
Trykkbassenget på toppen
av Kampen park skulle
gjenåpnes som teknisk
kulturminne til glede og
rekreasjon. Nå er bygge-
arbeidene i gang, og etter
planen skal anlegget stå
ferdig ijuli måned.

Trykkbassenget ble anlagt av Kristia-
nia kommune for å sikre vannforsy-
ningen i de østlige forstedene som i

1878 ble innlemrnet i byen. | 1883

skrev huseiere på Kampen brev til
kommunen og klaget over elendig
vannforsyning: Noen hus hadde vann
bare en del av dagen, og da kun i kjel-
leren. mens andre fikk vann i springen
utelukkende om natten.

I saksinnstillingen om nytt trykk-
basseng påpekte daværende borger-
mester Evald Rygh at den dårlige
vannforsyningen gjorde brannvesenets
virksomhet mindre effektiv. Dette var

alvorlig tatt i betraktning den tette
trehusbebyggelsen. Han tilføyde at på

grunn av disse forholdene måtte folk
på Kampen og Vålerenga betale langt
høyere assuransepremie både for hus

og løsøre enn <i de lavere liggende
Bydele>.

Offentlig plass
Forslaget om å bygge et <høide-
reservoinr på Kampen med vannled-
ning fra Maridalsvannet ble vedtatt
23. April 1885. Anleggsarbeidet star-
tet i november samme år, og trykk-
bassenget sto ferdig i 1888 som en

del av Kampen park. Stadskonduktør
G. A. Bull hadde alt i mai 1884 fore-
slått å regulere eiendommen Udsigten
til en offentlig plass for de østlige
bydelene, og han tok med et
drikkevannsbasseng på områdets høy-
ere del.

Bull beskrev eiendommen som ((et

afde smukkeste Punkter inden byens
Grændser, hvorfra man har en storar-

-.

tet Udsigt over næsten hele den by
med Omgivelser, som i flere Hense-
ender kan maale sig med Udsigten fra
St. Hanshaugen og i flere Henseender
overgaar denne, og at der neppe kan
paavises noget Sted, som mere egner
sig for en offentlig Plads for de østre
Bydele>.

Bassenget sikret drikkevann med
skikkelig trykk, og granittbalustraden
rundt vannet var opp gjennom årene et

yndet utsiktspunkt i Kampen Park. Da
helsemyndighetene halvveis inn i vårt
århundre ikke lenger tillot ekspone-
ring av drikkevann i friluft, mistet
bassenget sin funksjon. Vannet ble
tappet ut og porten til balustraden av-
låst.

Nytt vannspeil
Nå I l0 år etter byggingen er

bygningsarbeidere igjen på plass mel-
lom trykkbassengets gedigne granitt-
murer. Anleggsavdelingen i Oslo
park- og idrettsvesen har hoved-
entreprisen med å glenskape et vann-
speil i dette tekniske kulturminnet. I
disse dager er forskalingen av det nye
vannbassenget oppi det gamle granitt-
bassenget ferdig. Deretter legges
stålarmering på plass før betongen
like før påske heises opp i den store
forkalingsformen som måler eksakt
900 kvadratmeter.

Illustrasjonen (neste side) viser pla-
nen av det nye bassenget. Mellom det
gamle granittbassenget og det nye
betongbassenget vil panserglass gi
nedsyn til granittmurene 6 meter ned

i dypet. Veggene blir flombelyst
nedenfra, og glasset kan man trygt stå
på. Tre store eikeflåter er plassert i
det nye bassenget med trappetrinn ned

fra granittbalustraden. På flåtene kan
man sitte eller ligge i solen, og fra
flåtene kan man gå videre via betong-
trapper ned i vassebassenget.

Drikkevassebasseng
Bassengets vanndybde er 30 centime-
ter. Vannet skiftes ut ved hjelp av

elektronisk styrte tappe- og
påfyllingsventiler. Vannets renhet er
ved påfylling av samme kvalitet som
det vi tapper fra springen hjemme.
Sånn sett reetableres bassenget som
et drikkevannsreservoar, selv om van-
net i vassebassenget ikke lenger føres
videre ut i drikkevannsrørene.

Arkitetktene Hassa Hom og Svein
Jacobsen har tegnet det nye anlegget
med konsulentbistand fra ingeniørene
Erik Hultgreen og Per Thorsteinsen.
Joronn Dahl har vært kunstnerisk råd-
giver. Og alle konsulentene håper at

det kan gis økonomisk rom til å plas-

sere en skulptur av Knut Steen i
vassebassengets midtpunkt.
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gronittbolustrode

ponsergloss mellom gommelt
gronittbos seng og nytt vossebosseng

rekkverk med lys
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Tegning utlånt av Hassa Horn
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